
1. ช่ือโครงการ : โครงการศูนยรักลอ กิจกรรมบริการซอมของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
        แบบถาวรประจําจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผูประสานงาน : นายวสุศักดิ์  ชุรินทร 
ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
โทรศัพทมือถือ : 062-1536156 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ในโอกาสท่ี สมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชานุญาตใหจัดงาน “อุนไอรักคลายความ

หนาว สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” ระหวางวันท่ี 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสือปา ไดพระราชทานพระราชานุญาตใหจัดกิจกรรม ปนจักรยาน “Bike อุน
ไอรัก” ในโอกาสพิธีเปดงาน “อุนไอรักคลายความหนาว สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนเห็นความสําคัญในการรักษาสุขภาพดวยการออกกําลังกาย และเสริมสรางความรักสามัคคีใน
ครอบครัวและสังคม และตามนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน 
พุทธศักราช 2555-2558 ท่ีสงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษา เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
สามารถเรียนรู หาประสบการณกอนไปประกอบอาชีพ โดยใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพ จัดตั้งศูนยซอมสรางประจําชุมชน เพ่ือฝกฝนฝมือ และการสรางทักษะในการ
ใหบริการแกประชาชน กลยุทธ 1) จัดใหมีศูนยซอมสรางทักษะในการใหบริการประชาชน และ 2) จัดใหมี
ศูนยซอมสรางประจําชุมชนในศูนยเรียนรูชุมชนเพ่ือถายทอดความรูและพัฒนาทักษะฝมือในการใช การ
ดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณ และการประกอบอาชีพ รวมท้ังใหบริการประชาชน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ 
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพ ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะ
วิชาชีพท่ีเขมขน เปนการสรางความเชื่อม่ันในการใหบริการดวยคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมถึง
ชวยเหลือประชาชนในชวงเทศกาลสําคัญ และสถานการณ ภัยพิบัติตางๆ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาไดเห็นชอบการพัฒนารูปแบบการดําเนินการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน เพ่ือใหบริการ
ประชาชนเปนแบบถาวรประจําจังหวัด โดยจัดตั้งท่ีวิทยาลัยเทคนิคประจําจังหวัด จํานวน 80 ศูนย 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหดําเนินโครงการ
ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ประจําปงบประมาณ 2563 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จึงไดจัด
กิจกรรม โครงการ Bike อุนไอรัก กิจกรรมบริการซอมของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบ
ถาวรประจําจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เห็นความสําคัญในการรักษาสุขภาพดวยการออกกําลังกาย 

และเสริมสรางความรักสามัคคีในครอบครัวและสังคม 

 3.2 เพ่ือดําเนินการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน ใหบริการประชาชนดานซอมสราง บํารุงรักษา
รถจักรยาน และรถเข็นสําหรับผูพิการ 

 
 
 
 
 



4. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
 4.1. จํานวนผูเขารวมโครงการประกอบดวย 

  1) ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เจาหนาท่ี นักการภารโรงและคนขับรถจํานวน ไม

นอยกวา 30 คน 

  2) สาขาวิชาท่ีใหบริการ จํานวน 2 สาขาวิชา ประกอบดวย 

   2.1) สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

   2.2) สาขาวิชาชางยนต 

  3) ประชาชนผูเขารวมรับบริการ จํานวนไมนอยกวา 200 คนตอป 

  4) รถจักรยานและรถสําหรับผูพิการ ไดรับการซอมบํารุง ไมนอยกวา 200 รายการ/

ปงบประมาณ 

 4.2 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ Bike อุนไอรัก กิจกรรมบริการ

ซอม ของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจําจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอยละ 

100 
 

5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) 
 5.1 มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา และครู รวมกิจกรรมภายใตโครงการ

ไดฝกทักษะ ประสบการณวิชาชีพ  

 5.2 เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณใหแกวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  และ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงการเพ่ิมปริมาณผูเรียนใหกับสถานศึกษา 

 5.3 ประสิทธิภาพของรถจักรยานและรถสําหรับผูพิการ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยตอผูใชงาน 

 

6. กลุมเปาหมาย 
เชิงปริมาณ  : คณะบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน และสามารถ

ใหบริการซอมรถจักรยานใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตามคํารองขอของหนวยงานราชการสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติงานซอมรถจักรยาน 
8.2 นักเรียน นักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน และสามารถใหบริการซอม 

รถจักรยานใหสามารถใชงานไดและรูจักทางเลือกในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 
 
 

 



9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ ผูบริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน 

และสามารถใหบริการซอมรถจักรยานใหสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

 
5,000  บาท 

 
10. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย 
(เชน ใคร 

จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดทําและขออนุมัติโครงการ     คณะผูบริหาร 
ครู นักเรียน 

นักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม

จํานวน 30 คน 

สํานักงานจังหวัด
อุทัยธานี ศาลา
กลางจังหวัด
อุทัยธาน ี - - 5,000.00  

2. แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

  
 

  

3. ประชุมชี้แจงคณะดําเนินงาน     
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ     

5. ประเมินผลและรายงาน     
รวมเงิน   5,000.00  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - 5,000.00  

 


